
 

 

 «ΗΜΕΡΕΣ ΚΑΡΙΕΡΑΣ ΟΠΑ – ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2023» 

 

ΑΝΑΛΥΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

 

Αγαπητοί φοιτητές,  αγαπητοί απόφοιτοι του Οικονομικού Πανεπιστημίου 

Αθηνών, αγαπητοί εκπαιδευόμενοι και εκπαιδευμένοι του ΚΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ ΟΠΑ, 

στο παρακάτω κείμενο θα βρείτε αναλυτικές οδηγίες για τη διεξαγωγή της 

εκδήλωσης, τις οποίες παρακαλούμε θερμά να διαβάσετε με προσοχή για την 

δική σας καλύτερη και πληρέστερη ενημέρωση.  

Η εκδήλωση θα διεξαχθεί, στο Ζάππειο Μέγαρο, αίθουσες Νο 11, 12, 13, 

15 και 16, στις 16/2/2023 και ώρες 10.00-17.00.  

 

Στην εκδήλωση θα συμμετέχουν 70 μεγάλες εταιρείες που 

δραστηριοποιούνται σε διάφορους κλάδους της οικονομίαςi.  
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Οδηγίες συμμετοχής 

▪ Η εκδήλωση «Ημέρες Καριέρας ΟΠΑ – Φεβρουάριος 2023» 

απευθύνεται αποκλειστικά σε φοιτητές και αποφοίτους του 

Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών καθώς και εκπαιδευόμενους και 

εκπαιδευμένους του ΚΕΔΙΒΙΜ ΟΠΑ.  

▪ Η εκδήλωση σας παρέχει τη δυνατότητα να πραγματοποιήσετε 

απεριόριστο αριθμό συνεντεύξεων με εκπροσώπους επιχειρήσεων. Το 

σύνολο των επιχειρήσεων που θα λάβουν μέρος στην εκδήλωση έχει 

παραλάβει βάση δεδομένων, η οποία περιλαμβάνει το σύνολο των 

βιογραφικών σημειωμάτων τα οποία καταχωρήθηκαν κατά την 

περίοδο υποβολής αιτήσεων συμμετοχής. 

▪ Κατά την προσέλευση σας στον χώρο κατά τις ημέρες της εκδήλωσης, 

καλείστε να ενημερώσετε το προσωπικό της εκδήλωσης στην υποδοχή 

για την άφιξη σας στον χώρο.  

▪ Δεν υπάρχει κανένας περιορισμός ως προς την ώρα άφιξης των 

συμμετεχόντων φοιτητών και αποφοίτων. Ωστόσο και για δική σας 

διευκόλυνση, προτείνεται να προσέλθετε κατά την ώρα έναρξης 

της εκδήλωσης - ακολουθεί το πρόγραμμα παρακάτω - 

προκειμένου να έχετε την δυνατότητα να επισκεφθείτε κατά το 

δυνατόν μεγαλύτερο αριθμό εταιρειών.  

▪ Είναι απαραίτητο να έχετε το βιογραφικό σας σε πολλαπλά αντίτυπα 

και εκτυπωμένο σε δύο εκδοχές (ελληνόφωνη, αγγλόφωνη). 

Δυνατότητα αναπαραγωγής του βιογραφικού σας σε 

περισσότερα αντίγραφα δεν υπάρχει κατά την ημέρα της 

εκδήλωσης καθώς ο χώρος δεν διαθέτει σχετικό εξοπλισμό.  

▪ Σε περίπτωση που η σειρά αναμονής για την εκάστοτε εταιρία 

συγκεντρώνει αριθμό ατόμων μεγαλύτερο των πέντε (>5), οι 

διοργανωτές θα σας κατευθύνουν σε εναλλακτικές εταιρίες ώστε να 

κερδίσετε χρόνο και για δική σας διευκόλυνση.  
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▪ Οι συνεντεύξεις θα ακολουθούν τη βασική δομή μίας συνέντευξης 

γνωριμίας. Αυτό συνεπάγεται ότι οι συμμετέχοντες καλούνται να είναι 

πλήρως και κατάλληλα προετοιμασμένοι για μία διαδικασία 

συνέντευξης περιορισμένου χρόνου, προς ανάδειξη του προφίλ 

ικανοτήτων τους.    

▪ Οι εκπρόσωποι των οργανισμών θα αποχωρήσουν στις 18.00 με την 

λήξη της εκδήλωσης και όχι νωρίτερα. 

▪ Συμμετέχοντες στην εκδήλωση οι οποίοι έχουν συμπληρώσει κατά το 

στάδιο υποβολής της ηλεκτρονικής αίτησης ότι δεν επιθυμούν να 

φωτογραφηθούν ή/και να βιντεοσκοπηθούν, παρακαλούνται να 

ενημερώσουν τη γραμματεία με την άφιξη τους στον χώρο.  

Η συμμετοχή στις «Ημέρες Καριέρας του ΟΠΑ» αποτελεί πρώτη επιλογή για 

όσους και όσες επιθυμούν να ξεκινήσουν να εργάζονται σε μεγάλους 

οργανισμούς και επιχειρήσεις ή συγκεντρώνουν ήδη επαγγελματική εμπειρία 

στο αντικείμενο τους και επιθυμούν να μετακινηθούν ή/και να 

επανατοποθετηθούν στο περιβάλλον της αγοράς εργασίας. Η εκδήλωση, 

εξαιρετικά προσφιλής στον επιχειρηματικό κόσμο της χώρας, αποτελεί μία 

από τις δημοφιλέστερες εκδηλώσεις καριέρας ανώτατου εκπαιδευτικού 

ιδρύματος στην χώρα και έχει καθιερωθεί στην συνείδηση υποψηφίων και 

επιχειρήσεων.  Μέσω της εκδήλωσης οι επιχειρήσεις έχουν την ευκαιρία να 

γνωρίσουν τον στελεχιακό πλούτο που υπάρχει μεταξύ των νέων φοιτητών 

και αποφοίτων του Πανεπιστημίου μας και παράλληλα να διερευνήσουν τα 

αναπτυγμένα εργασιακά προσόντα που αποκομίζουν και καλλιεργούν μέσα 

από τις σπουδές τους στο ΟΠΑ.  

Η παρουσία όλων στην εκδήλωση κρίνεται ως απολύτως απαραίτητη. Τέλος, 

είναι σκόπιμο να αναφερθεί πως μεγάλος αριθμός εταιρειών που έχουν 

δηλώσει συμμετοχή στην εκδήλωση λαμβάνουν επί χρόνια διακρίσεις και 

βραβεία για το εργασιακό περιβάλλον το οποίο εξασφαλίζουν στο ανθρώπινο 

δυναμικό τους.  
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Πρόγραμμα Εκδήλωσης 

 

09.45 - 10.00: Προσέλευση υποψηφίων  

10.00 - 13.00: Συναντήσεις / Συνεντεύξεις γνωριμίας – Μέρος Α’ 

13.00 - 14.00: Διάλειμμα 

14.00 - 17.00: Συναντήσεις / Συνεντεύξεις γνωριμίας – Μέρος Β’ 

17.00                 : Λήξη Εκδήλωσης 

 

 

Για τις εταιρείες που θα συμμετέχουν στην εκδήλωση καθώς και το αναλυτικό τους προφίλ 

παρακαλείσθε να διαβάσετε με προσοχή το προφίλ των εταιρειών  σε συνοδευτικό αρχείο. 

Η πολύ καλή γνώση του εταιρικού προφίλ αποτελεί βασικό κριτήριο για την επιτυχή 

έκβαση της συνάντησης / συνέντευξης γνωριμίας.  


